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جغؾل حمُؼ البدىر ؤو الضعاؾاث املهّضمت لليكغ في مجلت الخٌمت للضعاؾاث الاجهالُت وإلاغالمُت بلى 

مخسههين لخدٌُمها خؿب ألانُى واملػاًير الضولُت في املجاُ مثل املخبػت في املجالث بغالمُت غاملُت: 

(Journalism studies ,Journalism and mass communication Quarterly لهى البدث ؤو الضعاؾت (. الخ. ٍو

ت، ؤو الغقٌ. يما ؤن البدىر املغؾلت بلى  ، ؤو الهبُى بػض حػضًالث َكُكت، ؤو نبُى بػض حػضًالث حىهٍغ الهبُى

غ ؤهلُتها للخدٌُم  ت لخهٍغ  والتزامها بهىاغض اليكغ.املجلت جسًؼ بلى نغاءة ؤولُت مً اللجىت الاؾدكاٍع

جغؾل حمُؼ البدىر ؤو الضعاؾاث املهّضمت لليكغ في مجلت الخٌمت للضعاؾاث الاجهالُت وإلاغالمُت بلى 

، ؤو الهبُى بػض مخسههين لخدٌُمها خؿب ألانُى واملػاًير الضولُت في املجاُ لهى البدث ؤو الضعاؾت الهبُى . ٍو

ت، ؤو الغقٌ. يما ؤن البدىر املغؾلت بلى املجلت جسًؼ بلى نغاءة ؤولُت  حػضًالث َكُكت، ؤو نبُى بػض حػضًالث حىهٍغ

غ ؤهلُتها للخدٌُم والتزامها بهىاغض اليكغ الخالُت. ت لخهٍغ  مً اللجىت الاؾدكاٍع

ض حجم الىو غلى -  16(، بحجم A4نكدت يدض ؤصوى، غلى وعم) 15نكدت يدض ؤنص ى، وؤن ال ًهل غلى  20ؤال ًٍؼ

TraditionalArabic 

بين الؿُىع. وللمجلت ؤن جلخو ؤو جسخهغ الىهىم التي  1.5في الهامل مؼ جغى مؿاقت  12للىهىم في املتن، و

 جخجاوػ الخض املُلىب.

ت( في خضوص )- ال ًيكغ املهاُ صون امللخو -ًلمت( 200-150ؤن ًصخب املهاُ بملخو بلؿت ؾير لؿت هو املهاُ)قغوؿُت ؤو اهجليًز

 ًغجى مً الٍاجب بعؾاُ ملخو غً ؾيرجه الظاجُت مؼ نىعة بلٌتروهُت خضًثت زانت بهاخب املهاُ. ----والٍلماث الضالت.

ؾير ملؼمت بةغاصة الىهىم بلى ؤصخابها وكغث ؤم لم جيكغ، وجلتزم بةبالؽ ؤصخابها بهبُى اليكغ، وال جلتزم بةبضاء  املجلت-

غ وعنُا والٌتروهُا وخؿب الخىنُذ الظي جغاه -ؤؾباب غضم اليكغ. جدخكظ املجلت بدهها في وكغ الىهىم وقو زُت الخدٍغ

 مىاؾبا.

دضصا، وال جسًؼ لهُىص ؾير نُىص الػلم ومػاًيره ألازالنُت. لظلَ قالىهىم التي جيكغ ال جدبجى املجلت اججاها ؤًضًىلىحُا م-

 في املجلت حػبر غً آعاء يخابها، وال حػبر بالًغوعة غً عؤي املجلت.

 تنشر المجلة ما يلي
: البحىث اإلايداهيت والبحىث الىىعيت التحليليت أو الفىريت:

ً
 أوال

 قيها ؤهمُخه ونُمخه في إلايكاء بلى الػلىم واملػاعف وبزغائها ًىعص الباخث مهضمت ًمهض قيها ملكٍ
ً
لت البدث وؤؾئلخه مبِىا

بالجضًض، زم ًهؿم الػغى بػض طلَ بلى ؤنؿام مدؿلؿلت ومترابُت غلى صعحت مً الاؾخهالُ قُما بُنها، بدُث ٌػغى في ًل 

ملا ًليها، زم ًسخم املىيىع بسالنت قاملت  مغة منها قٌغة مؿخهلت يمً بَاع املىيىع الٌلي جغجبِ بما ؾبهها وجمهض

 وجىحيهاث، وؤزيرا ًثبذ ناثمت باملغاحؼ.

ضه إلالٌترووي بػض غىىان البدث مباقغة.-  ًظيغ اؾم املالل وغىىاهه الخالي )الجامػت التي ٌػمل بها( وبٍغ

هُت(:بن ؾُاؾت املجلت حؿخىحب )بهضع إلامٍان( ؤن ًخٍىن البدث مً ألاحؼاء الخالُت )للبدى -  ر إلامبًر

اع الىظغي للبدث وجٍىن الضعاؾاث الؿابهت حؼء منها ومىضمجت في حؿم املهّضمت ؤي بضون - مهضمت الضعاؾت: وجخًمً إلَا

ل باملكاهُم ؤو -مدضصاث الضعاؾت.-ؤهمُت الضعاؾت.-مكٍلت الضعاؾت وؤهضاقها وؤؾئلتها ؤو قغيُاتها.-غىىان مؿخهل. الخػٍغ

 جدضًض ؤصواث حمؼ البُاهاث وازخباع نضنها وزباتها.-جدضًض مجخمؼ الضعاؾت وغُيخه. -ضعاؾت.جدضًض مىهج ال-املهُلخاث.

جضعج الغؾىم البُاهُت وألاقٍاُ الخىيُدُت في الىو وجٌخب ؤؾمائها واملالخظاث -غغى هخاثج الضعاؾت ومىانكتها.-

 خؿب اؾم جظيغ ناث-جظيغ الهىامل آزغ  املهاُ وجغنم صازل املتن.-الخىيُدُت ؤؾكلها.
ً
مت املهاصع واملغاحؼ مغجبت هجاثُا

ض إلالٌترووي للمجلت-( في ؤزغ البدث.APAالكهغة ووقو هظام )  جغؾل ألابدار ؤو الضعاؾاث غبر البًر

 

 كىاعد اليشر في مجلت الحىمت للدراصاث الاجصاليت وؤلاعالميت
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 جيشر اإلاجلت البحىث آلاجيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليت(: : البحىث اإلايداهيت )ؤلامبًر
ً
 أوال

ًىعص الباخث مهضمت ًبين قيها َبُػت البدث ومبرعاجه ومضي الخاحت بلُه، زم ًدضص مكٍلت 

هت البدث وؤصواجه، ويُكُت جدلُل بُاهاجه، زم ٌػغى هخاثج البدث ومىانكتها  البدث، زم ٌػغى ٍَغ

 ًثبذ ناثمت املغاحؼ.
ً
 والخىنُاث املىبثهت غنها، وؤزيرا

: البحىث الىىعيت التحليليت أ
ً
 و الفىريت:جاهيا

 قيها ؤهمُخه ونُمخه في إلايكاء بلى 
ً
ًىعص الباخث مهضمت ًمهض قيها ملكٍلت البدث وؤؾئلخه مبِىا

الػلىم واملػاعف وبزغائها بالجضًض، زم ًهؿم الػغى بػض طلَ بلى ؤنؿام مدؿلؿلت ومترابُت غلى 

مً بَاع املىيىع صعحت مً الاؾخهالُ قُما بُنها، بدُث ٌػغى في ًل مغة منها قٌغة مؿخهلت ي

الٌلي جغجبِ بما ؾبهها وجمهض ملا ًليها، زم ًسخم املىيىع بسالنت قاملت وجىحيهاث، وؤزيرا ًثبذ 

 ناثمت باملغاحؼ.

ضه إلالٌترووي بػض غىىان البدث -01 ًظيغ اؾم املالل وغىىاهه الخالي )الجامػت التي ٌػمل بها( وبٍغ

 مباقغة.

مٍان( ؤن ًخٍىن البدث مً ألاحؼاء الخالُت )للبدىر بن ؾُاؾت املجلت حؿخىحب )بهضع إلا -02

هُت(:  إلامبًر

اع الىظغي للبدث وجٍىن الضعاؾاث الؿابهت حؼء منها ومىضمجت في - مهضمت الضعاؾت: وجخًمً إلَا

 حؿم املهّضمت ؤي بضون غىىان مؿخهل.

 مكٍلت الضعاؾت وؤهضاقها وؤؾئلتها ؤو قغيُاتها.-

 ؤهمُت الضعاؾت.-

 اؾت.مدضصاث الضع -

ل باملكاهُم ؤو املهُلخاث.-  الخػٍغ

 جدضًض مىهج الضعاؾت.-

 جدضًض مجخمؼ الضعاؾت وغُيخه.-

 جدضًض ؤصواث حمؼ البُاهاث وازخباع نضنها وزباتها.-

 غغى هخاثج الضعاؾت ومىانكتها.-

جضعج الغؾىم البُاهُت وألاقٍاُ الخىيُدُت في الىو وجٌخب ؤؾمائها واملالخظاث الخىيُدُت -03

 ؤؾكلها.

 جظيغ الهىامل آزغ  املهاُ وجغنم صازل املتن.-04

 خؿب اؾم الكهغة ووقو هظام )-05
ً
( في ؤزغ APAجظيغ ناثمت املهاصع واملغاحؼ مغجبت هجاثُا

 البدث.

ض إلالٌترووي الخالي: -06  Elhikma.media@gmail.comجغؾل ألابدار ؤو الضعاؾاث غبر البًر

mailto:Elhikma.media@gmail.com
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 االفتتاحية

حػغف جٌىىلىحُا الاجهاُ غلى ؤنها "مجمىع الخهىُاث ؤو ألاصواث ؤو 

الىؾاثل ؤو الىظم املسخلكت التي ًخم جىظُكها ملػالجت املًمىن، ؤو املدخىي 

الظي ًغاص جىنُله مً زالُ غملُت الاجهاُ الجماهيري ؤو الصخص ي ؤو 

الخىظُمي ؤو الجمعي ؤو الىؾُي و التي ًخم مً زاللها حمؼ املػلىماث، و 

هاث املؿمىغت ؤو املٌخىبت ؤو املهىعة ؤو املؿمىغت املغثُت ؤو املُبىغت ؤو االبُ

الغنمُت "مً زالُ الخاؾباث الالٌتروهُت" زم غملُت وكغ هظه املىاص 

مغثُت، ؤو مُبىغت ؤو الاجهالُت ؤو الغؾاثل ؤو املًامين مؿمىغت ؤو مؿمىغت 

 ن و جباصلها. الى مٍبن اعنمُت و ههلها مً مٍ

قكي املجاُ الثهافي غملذ الخٌىىلىحُا غلى جىمُت ألاغماُ الكىُت    

وإلابضاغُت بخىقير الىؾاثل املسخلكت املضغمت للػمل الثهافي و هظا ٌػجي اعجباٍ 

ُت والتي هدً وػِل " بن الثىعة إلاغالمُت والخٌىىلىحالثهاقت بالخٌىىلىحُا  

نىاعي مً يكٍل غهغها جىُلو مً زىاثُت نىاغت الخٌىىلىحُا يإصواث و 

غ الهاثم غلى البدث و مً حاهب  حاهب آزغ إلاهخاج الثىاجي واملػغفي الؿٍؼ

والخدلُل و الخكؿير لػىانغ الهًاًا واملكٌالث الاحخماغُت والؿُاؾُت 

هافي للمجخمػاث، وججػلها ؤيثر والثهاقُت، وهٌظا حؿير الخٌىىلىحُا الىحه الث

ت.  خٍُى

خدضر املهخمىن بػالم الاجهاُ غلي زالر زىعاث خضزذ في مجاُ  ٍو

 الخُىع الخٌىىلىجي وهي:
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قٍاُ ؤزىعة املػلىماث وجمثل طلَ الٌم املػغفي الطخم املخىقغ في  .1

 و مػاعف مخىىغت و املؿخكاص مىه بىاؾُت جٌىىلىحُا املػلىماث. لؿاث

الخضًثت املخمثلت في وؾاثل الاجهاُ الؿلٌُت و زىعة الاجهاالث  .2

ن ٌػخمض الاجهاُ غلى و لا  ،كىن و الىهىم املخلكؼةُالالؾلٌُت مغوعابالخل

ت.ألانماع الهىاغُت وألا  لُاف البهٍغ

التي جىؾلذ في حمُؼ  "”Micro ordinateursزىعة ألاحهؼة الالٌتروهُت .3

 بىؾاثل الاجهاالث ألازغي مثل الاهترهذ. عجبُذااليكاَاث و 

 اما غً صوع جٌىىلىحُا الاجهاُ  قهي حػمل غلى :

هي املجخمػاث املخُىعة جٌىىلىحُا و جازغ  :زلو مجخمػاث املػلىماث .1

جٌىىلىحُا الاجهاُ غلى املجخمؼ مً زالُ بث و جىػَؼ املػلىماث املىخجت  في 

 ا مً ألاقغاص.ؤقٍاُ مسخلكت و اؾتهاليها مً َغف مؿخسضمه

و وكغ إلاقهاع و حصجُؼ الاؾدثماع في  .2 جىمُت الانخهاص غً ٍَغ

 الهُاغاث الهامت مثل الؿُاخت و الثهاقت.

خضار ظاهغة الخسُي املػلىماحي للخضوص الجؿغاقُت و هىا ًظهغ غلى ا .3

الؿاخت ما ٌػغف بالؿُُغة الثهاقُت ؤو الانخهاصًت ؤو إلاغالمُت و هي حمُػها 

ن جٌىىلىحُا الاجهاُ نض ؤخضزذ حؿُيراث ةلى هظا قبباإلياقت  ؤبىاب للػىملت

ن و ػاصث مً ؤهمُت اغخماصه غلى اوؿؾيرث الىظغة بلى إلاو يبري في الخُاة، 

طاجه و خىلذ الانخهاص مً ويػُت الانخهاص املىؿلو غلى هكؿه بلى الانخهاص 

ً الػالمي و نًِذ غلى املكاهُم الؿُاؾُت الٌالؾٌُُت خُث الخدُى م

الضًمهغاَُت الىُابُت بلى صًمهغاَُاث املكاعيت. وال جؼاُ هظه الخٌىىلىحُا 

و الى الٌثير مً املؿخجضاث غلى ؾغاع  جهىؼ الابضاع في ًل ونذ وغبضث الٍُغ

ًاء الانُىاعي  مثال   .الظ

  .د عبد القادر توميأبقلم/                        
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داء المهوي للقائم بالثصال في 
أ
دور بٌئة العمل الداخلٌة في ثطوًر ال

 الصحف الفلسطٌوٌة الٌومٌة: دراسة مٌداهٌة
 

سالمٌة بغزة   فلسطٌن -د. طلعت عبد الحمٌد عٌسى، الجامعة الإ
 .

أ
قصى هٌفٌن حسن معمرا

أ
 فلسطٌن -غزة  –، جامعة ال

 ملخص

غ بلى الخػغف غلى قاغلُت بِئت  الضعاؾت ذهضق الػمل الضازلُت في جٍُى

ذ صعاؾت ونكُت اؾخسضم، وهي ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت الُىمُت

صخُكت وجم جىػَؼ ؤؾلىب مسح ؤؾالُب املماعؾت  مً زالُاملىهج املؿحي، 

وجىنلذ ، الهاثمين باالجهاُ في الصخلمً  141غلى غُىت بلؿذ الاؾخههاء 

بين حؿىص اث الخكاهم والاوسجام غالنؤن  الضعاؾت بلي غضة هخاثج ؤهمها:

%، خُث ًغون ؤن ألاهظمت واللىاثذ واضخت ومػلىت 83.6بيؿبت الصخكُين 

جخىقغ ظغوف غمل ماصًت حُضة صازل مهغاث و  %،66.1للجمُؼ بيؿبت 

همِ ملٌُت  الضازلُتالػمل مػىناث بِئت ومً %، 73الصخل بيؿبت 

ت بيؿبت  ٍغ مان الىظُكي يػل ألا و %، 34الصخُكت والؿُاؾاث الخدٍغ

ت املاهلتو والخىاقؼ واملٍاقأث ولىاثذ الترقي،   .نلت الٍىاصع البكٍغ

الصخكُين  –بِئت الػمل الصخكي  -ًلماث مكخاخُت: ألاصاء املنهي 

 الغيا الىظُكي –الكلؿُُيُين 

Abstract 

This study aimed to identify the effectiveness of the internal 

work environment in the development of professional performance 

in the Palestinian daily newspapers,  This is a descriptive research 

using an questionnaire which was electronically distributed to a 

random sample of 141 workers in the Palestinian newspapers, and 

reached a set of results, This study reveals that The relations of 

understanding, harmony and cooperation prevail among the 
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communicators in the Palestinian daily newspapers in percentage of 

83.6%.. 66.1% of those employees believe that the regulations and 

codes are clear and published to all, Good working conditions are 

secured in the headquarters of the investigated newspapers by a 

percentage of 73%, The obstacles in the internal environment were: 

weakness of job security, ownership pattern of the newspaper and 

editorial policies 34%,  incentives, bonuses and promotion 

regulations, and limited availability of qualified human resources. 

Key Words: Internal Work Environment - Job Satisfaction - 

Palestinian Journalists - Professional Performance. 

 ملدمت:

حػض بِئت الػمل الصخكي صازل املاؾؿت الصخكُت وزاعحها، ؤخض 

ألاؾباب املهمت واملازغة غلى مؿخىي ألاصاء املنهي للهاثم باالجهاُ، وباليؿبت ألي 

غلى ماؾؿت بغالمُت قةن مخُلباث الػمل الصخكي الىاجح جخُلب الػمل 

ت، ؤو  حاهبين مهمين، هما مًمىن الغؾالت الصخكُت، والػىامل املاصًت واملػىٍى

 ما ٌػغف بالخسُُِ املاصي للماؾؿت الظي ًًمً وحىصها واؾخمغاعها.

وجمثل بِئت الػمل بخضي الخدضًاث الغثِؿُت التي ًيبغي ألي ماؾؿت، 

الٍلُت للماؾؿت، مىاحهتها في بَاع جدضًض الاؾتراجُجُاث املؿخهبلُت وألاهضاف 

غ ألاصاء املنهي، وطلَ بتهُئتها لخٍىن مكُضة وهاقػت ألصاء الكغص  مما ًاصي بلى جٍُى

واملاؾؿت، وبما ًمًٌ مً املىاػهت الجُضة بين بمٍاهاث الكغص، والػمل الظي 

 .(1)ًاصًه، وبهىعة مىظمت ومؿخمغة ومدكؼة

 يما جاصي بِئت الػمل بمسخلل مخؿيراتها وزهاثهها وجكاغال
ً
 يبيرا

ً
تها، صوعا

في حكٌُل وحػضًل وحؿُير الهُم والػاصاث والاججاهاث والؿلىى، خُث ؤن بِئت 

الػمل جمثل شخهُت املاؾؿت بٍل ؤبػاصها، وبن هجاخها في زلو املىار املالثم 

                                                           

اى  ي،الهدُاوؾػض ( 1) اث الػاملين في مػهض الجىاػاث بالٍغ بِئت الػمل الضازلُت وغالنتها بمػىٍى

اى  .2م م،2012، الؿػىصًت،)عؾالت ماحؿخير ؾير ميكىعة(. حامػت هاًل للػلىم ألامىُت، الٍغ



11 

للمىظكين مً قإهه ؤن ٌصجؼ غلى زلو ؤحىاء غمل هاصقت جدهو ؾبل الثباث 

 .(2)خض ؾىاء والاؾخهغاع لألقغاص والخىظُم غلى

ونض ٌػخهض البػٌ ؤن جدؿين بِئت الػمل ًٍىن قهِ مً زالُ عقؼ ؤحىع 

ت الخضًثت ؤيضث غلى ؤهمُت  ومغجباث املىظكين، ولًٌ الاججاهاث والغئي إلاصاٍع

وحىص مجمىغت مً الهُم واملباصت وألازالنُاث وإلاوؿاهُاث واملكاغغ التي حػض 

تي مً بُنها مغاغاة الهمىم ؤيثر ؤهمُت في زلو ؤقًل مٍان للػمل، ال

واملكٌالث الصخهُت للمىظكين، والخغم غلى الاجهاُ والخىانل املؿخمغ 

صازل بِئت الػمل، وؤهمُت الػالناث واملكاغغ والجىاهب الصخهُت بين 

الػاملين في املاؾؿت، وبُنهم وبين الغئؾاء والهاصة، التي حؿهم في عقؼ 

اث إلاهخاحُت، وبالخالي جُىع وهم  ى وهجاح وجميز ماؾؿت الػمل.مؿخٍى

غ ألاصاء املنهي،  وبالخالي قةن بِئت الػمل الصخكي لها جإزير يبير غلى جٍُى

خُث ًمًٌ الهُى بإن جدؿين ألاصاء املنهي ًمًٌ ؤن ًخم مً زالُ الخدلُل 

الضنُو والخمدُو في مٍىهاث بِئت الػمل الضازلُت يػىامل مازغه قيها، 

بلى جدؿين ألاصاء املنهي لضي الهاثمىن باالجهاُ وجكػُلها بكٍل بًجابي ًاصي 

غ ألاصاء املنهي للصخكُين مً  في املاؾؿاث الصخكُت، قهض باجذ غملُت جٍُى

 مؼ الخُىع الهاثل 
ً
ؤهم وؤبغػ الهًاًا امللخت في املُضان املنهي إلاغالمي، زهىنا

 الظي حكهضه الصخاقت في املجخمػاث املدلُت والػغبُت والػاملُت.

ىا حاءث هظه الضعاؾت لخبدث في البِئت الضازلُت للػمل الصخكي ومً ه

غ ألاصاء املنهي ومضي جإزيرها غلى الهاثم باالجهاُ في الصخل  وقاغلُتها في جٍُى

ؾماث وماهالث الهاثم باالجهاُ ، مً زالُ الخػغف غلى الكلؿُُيُت الُىمُت

غ ؤصاثه املنهي، ومػغقت الػالناث الصخه ُت بين الهاثم التي حؿاهم في جٍُى

                                                           

ًاظم (2) ، ألاعصن، غمان، صاع الهكاء لليكغ والخىػَؼ، 1ٍ، خمىص، الؿلىى الخىظُمي زًير 

 .166مم، 2002
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غ ؤصاثه املنهي، ومػغقت مضي اؾدُكاء  باالجهاُ وػمالثه ومضي قػالُتها فى جٍُى

ت واملاصًت والصخهُت(،  الخػغف غلى و بِئت الػمل الضازلُت لػىانغها )إلاصاٍع

 .صعحت عيا الهاثمين باالجهاُ غً بِئت الػمل الضازلُت

 مىهجيت الدراصت:

 أهم الدراصاث الضابلت:

بت مً هظا املىيىع صعاؾت   Weaver and Othersمً الضعاؾاث الهٍغ

ٌُين في الهغن الىاخض 2018) ( التي ناعهذ ظغوف وؾماث الصخكُين ألامٍغ

ً مؼ هخاثج مؿىح ممازلت مىظ غام  م، وجىنلذ بلى ؤن اليؿاء 1971والػكٍغ

ٌُين وؤن  % مً الصخكُين37جمثل  % منهم خانلىن غلى قهاصة 90ألامٍغ

ت الصخاقت اهسكًذ مً حامػ % 60ُت، وؤن وؿبت مً ٌػخهضون بىحىص خٍغ

 .(3)م2013% غام 34م بلى 1971غام 

الهاثم باالجهاُ في الصخل  بلى ؤن( 2017صعاؾت ألاؾمغي )جىنلذ يما 

بكٍل يبير بالهًاًا الاحخماغُت؛ بِىما حاءث ًخإزغ إلالٌتروهُت الؿػىصًت 

حاء غامل و الػاصاث والخهالُض وألاغغاف مً ؤنىي الػىامل الاحخماغُت املازغة 

َػؼػ غمل 
ُ
املػغقت والهىاهين املىظمت للػمل إلاغالمي مً الػىامل التي ح

 .(4)الصخكي

                                                           

(3) David H. Weaver and Others, The American Journalist in the Digital Age: Another 

Look at U.S. News People, Journalism & Mass Communication Quarterly, (95) 2, 2018. 

pp1–30 

عقُضي ألاؾمغي، الػىامل الاحخماغُت املازغة في ؤصاء املدغعًٍ في الصخل إلالٌتروهُت  (4)

)عؾالت ماحؿخير ؾير  ،الؿػىصًت صعاؾت ونكُت غلى غُىت مً الصخكُين في صخُكتْي ؾبو والىثام

 .م2017، حامػت إلامام مدمض بً ؾػىص إلاؾالمُت، الؿػىصًت ،ميكىعة(
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اهخمام بلى خض ما مً لىحىص  (2016صعاؾت غبض الخمُض )في خين ؤقاعث 

ت نبل املاؾؿاث الصخكُت بُت للمدغعًٍ  املهٍغ لخىظُم الضوعاث الخضٍع

ًاهذ الػاملين بها ب ، و هي ؤبغػ املكٌالث التي جىاحه الصخكُين في مجاُ الخضٍع

بُت خضًثت  نلت املىاعص والامٍاهُاث وامليزاهُاث، وغضم وحىص بغامج جضٍع

ب الىظغي ومخُىعة، ويػل نضعاث ومهاعاث املضعبين، وغضم عبِ الخضٍع

 .(5)بالخُبُو الػملي

ًؤن Ziani (2015 )صعاؾت وجبين مً  ؤيثر  الصخكُىن في صخُكت الَى

يُتالغغيت لإلحهاص والًؿِ مً الصخكُين في  وؤن ، ألازغي  صخل البدٍغ

 .(6)مخؿير الخبرة ًازغ بيؿبت مغجكػت في ألاصاء املنهي للصخكُين

الٌُيُين ؤن ؾالبُت الصخكُين بلى Ireri(2015 ) صعاؾت قُما جىنلذ 

ًاهذ عايىن غً وظاثكهم  املاقغاث الغثِؿُت للغيا الىظُكي لضيهم هي: و

غً ٪( 61.8)، قُما ؤغغب )الضزل، وألامً الىظُكي، والاؾخهالُ الىظُكي(

 .(7)غً صزلهم الكهغي  غضم عياهم

ملي  لهاثم اًجابُت لاججاهاث بلى وحىص (2015)وجىنلذ صعاؾت الضٍع

ت في الصخاقت الكلؿُُيُت باالجها ًاهذ ُ هدى مكهىم الخٍغ ؤبغػ الًؿٍى و

حاء في مهضمت املػىناث التي و هي الًؿٍى الؿُاؾُت والخؼبُت،  هالتي جىاحه

                                                           

ب في املاؾؿاث الصخكُت وغالنخه باألصاء املنهي للصخكُين مػتز  (5) غبضالخمُض، الخإهُل والخضٍع

ين: صعاؾت مُض ل، مهغ ،)عؾالت ماحؿخير ؾير ميكىعة( ،اهُتاملهٍغ  .م2016، حامػت بجي ؾٍى

(6) Abdul Karim Ziani, Work Stress on The Bahraini Journalist, European Scientific 

Journal, (11)35, 2015, pp, 424-445. 

(7) Kioko Ireri, High Job Satisfaction Despite Low Income: a National Study of Kenyan 

Journalists, Journalism & Mass Communication Quarterly, 93(1), 2016, pp 164-186.  
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غ في حؿُُت ومػالجت  ت الػمل الصخكي جضزل عئؾاء الخدٍغ جىاحه خٍغ

 .(8)املىيىغاث الصخكُت

دغعًٍ البرملاهُين ؤن وؿبت املبلى (2014)قُما ؤقاعث صعاؾت الغاححي 

بُت  دُت الظًً خهلىا غلى صوعاث جضٍع وؿبت ، وؤن %34.9بالصخل الٍٍى

املدغعًٍ الظًً ًدغنىن غلى الغحىع للمُثام الصخكي غىضما جىاحههم 

 .(9)%52.4مكٍلت جخػلو بإزالنُاث املهىت 

ؤن ؤهم الػىامل التي جدهو الغيا الىظُكي  (2013صعاؾت وافي )واجطح مً 

في املاؾؿاث إلاغالمُت الكلؿُُيُت هي الجىاهب الانخهاصًت املخمثلت للػاملين 

الػىامل الظاجُت للمىظكين ، جالها في الخىاقؼ والػالواث والبضالاث املالُت

 .(10)وجمثلذ في مٍاهت الػمل في املجخمؼ، والُمىخاث الصخهُت

غضم وحىص قغوم في املكاًل والػهباث التي  (2013الىجاع ) وؤيضث صعاؾت

في الخهُى غلى ألازباع واملػلىماث قُما غضا مكٍلت املهغي جىاحه الصخكي 

 غلى الصخكُين غىض ، وو الىنذ
ً
ا غ يؿَى حىص قغوم في مماعؾت عثِـ الخدٍغ

 .(11)(0.01مؿخىي صاللت )

                                                           

ت واملؿئىلُت الاحخماغُت في هضاء  (8) ملي، اججاهاث الهاثم باالجهاُ هدى مكهىمي الخٍغ الضٍع

)عؾالت ماحؿخير ؾير  ،م: صعاؾت مُضاهُت2013 -2006الصخاقت الكلؿُُيُت الُىمُت زالُ الكترة 

 م.2015، الجامػت الاؾالمُت، ؾؼة ،ميكىعة(

دُت مً مىظىع  الغاححي،مىاوع ( 9) املؿئىلُاث ألازالنُت والهاهىهُت للمدغعًٍ البرملاهُين في الصخاقت الٍٍى

 .525-398 م م م ،2014، (34الهاثم باالجهاُ والبرملاهُين. خىلُاث لاصاب والػلىم الاحخماغُت، )

الغيا الىظُكي لضي الػاملين في ماؾؿاث إلاغالم الكلؿُُيُت وؤزغه غلى ألاصاء  وافي،ؤمين  (10)

املنهي: صعاؾت مُضاهُت غلى ماؾؿاث إلاغالم في نُاع ؾؼة، وعنت مهضمت بلى املاجمغ الػلمي ألاُو 

ل ، الهاهغة، مهغ، بحامػت ألاػهغ لٍلُت إلاغالم: املهىُت إلاغالمُت والخدُى الضًمهغاَي، بٍغ

 .م2013

ت التي جماعؽ غلى الهاثم باالجهاُ في الصخل لبجى ( 11) الىجاع، الًؿٍى املهىُت وإلاصاٍع

و،  ت: صعاؾت مُضاهُت. )عؾالت ماحؿخير ؾير ميكىعة(. حامػت الؼناٍػ  . م2013مهغ، املهٍغ
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ؤن ؤيثر الًؿٍى التي ًخػغى لها  (2013صعاؾت ؤبى خاجم )وؤزبدذ 

الهاثم باالجهاُ الُمجي ٌػمل في وؤن الصخكُىن هي جدٌم مهاصع املػلىماث، 

بِئت ًخإزغ قيها الػامل الؿُاس ي باالحخماعي باالنخهاصي بالهبلي بالضًجي 

 .(12)بالجؿغافي

% مً الصخكُين الكلؿُُيُين 38.33( ؤن 2013صعاؾت غابض )واجطح مً 

ت الصخاقت في نُاع ؾؼة،  ٌػخهضون بىحىص ًاهذ نػىباث جدض مً خٍغ ؤيثر و

مً الػمل الصخكي هي الىظام الؿُاس ي الخايم، زم  الػىامل التي جدض

 .(13)الؿُاؾت الاغالمُت للماؾؿت، زم الػاصاث والخهالُض

بلى ؤن ؤهم الهػىباث التي جىاحه  (2012صعاؾت بىقُش )وؤقاعث 

ت الصخكُين في  ضة الكغوم الجؼاثٍغ نػىبت الىنُى بلى مهاصع ًاهذ حٍغ

ت في الخػبير. وجضوي ألاحىع،  % 80وناُ الخبر الغؾمي، زم جهلو هامل الخٍغ

ب املخىانل  بنمً ؤقغاص الػُىت  ً والخضٍع جهههغ هى ؤهم ؤؾباب ؾُاب الخٍٍى

 .(14)مؿخىي ألاصاء املنهي وألازالقي في الصخاقت املٌخىبت الخانت

 مشيلت الدراصت:

جخدضص مكٍلت الضعاؾت في الخػغف غلى قاغلُت بِئت الػمل الضازلُت في 

الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت مً خُث الػالناث الصخهُت مؼ الؼمالء 

واملؿئىلين، وظغوف الػمل املاصًت، وألاهظمت واللىاثذ املىظمت للػمل قيها، 

                                                           

ت ؤبى خاجم، الػىامل املازغة في الخهُى غلى املػلىماث الصخكُت في الُمً: صعاؾغاعف ( 12)

 .م2013، جُبُهُت غلى الهاثم باالجهاُ )عؾالت ماحؿخير ؾير ميكىعة(. حامػت نىػاء، الُمً

صعاؾت اؾخُالغُت. صعاؾت  -ػهير غابض، يؿٍى الهاثم باالجهاُ في الصخاقت الكلؿُُيُت (13)

، حامػت املهىُت إلاغالمُت والخدُى الضًمهغاَي :مهضمت بلى املاجمغ الػلمي الضولي ألاُو لٍلُت إلاغالم

ل،  ، مهغالهاهغة، ألاػهغ،   م.2013ببٍغ

خؿيُت بىقُش، بُـئــت الػمــل الصخكــي وؤزــغها في مماعؾـت ؤزالنُاث املهىــت، صعاؾت خالت  (14)

 م.2011، حامػت باجي مسخاع، الجؼاثغ ،)عؾالت ماحؿخير ؾير ميكىعة(
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غ ألاصاء املنهي للهاث م باالجهاُ في وجٌىىلىحُا وؤصواث الاهخاج الصخكي في جٍُى

 الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت.

 أهميت الدراصت:

ؤهمُت صوع بِئت الػمل الضازلُت للصخل مً الضعاؾت هظه ؤهمُت جيبؼ 

غ ألاصاء املنهي للصخكُين هضعة الضاعؾاث ، و الكلؿُُيُت الُىمُت في جٍُى

الكلؿُُيُت التي جىاولذ قاغلُت بِئت الػمل الضازلُت للصخل الكلؿُُيُت 

غ ألاصاء املنهي للصخكُينالُىم ؤهمُت مػغقت ، باإلياقت بلى ُت وغالنتها بخٍُى

ؤهم املػىناث التي ًخػغى لها الهاثم باالجهاُ في بِئت الػمل الضازلُت 

 للصخل الكلؿُُيُت الُىمُت.

 أهداف الدراصت:

الهضف الغثِـ لهظه الضعاؾت في الخػغف غلى قاغلُت بِئت الػمل  ًخمثل

غ ألاصاء املنهي للهاثم  الضازلُت في الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت في جٍُى

وجم نُاؾت هظا الهضف في باالجهاُ قيها، ومػغقت مؿخىي ألاصاء املنهي لضًه، 

 مجمىغت مً الدؿائالث هي:

ين الهاثم باالجهاُ وػمالثه الػالناث الصخهُت الؿاثضة بَبُػت ما  .1

 وعئؾاثه في بِئت الػمل الضازلُت في الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت؟

ما مٍىهاث ظغوف الػمل املاصًت في بِئت الػمل الضازلُت في الصخل  .2

 الكلؿُُيُت الُىمُت؟

ما صعحت جىقغ ؤهظمت ولىاثذ في بِئت الػمل الضازلُت في الصخل  .3

 الكلؿُُيُت الُىمُت؟

هخاج الصخكي في بِئت الػمل إلا قغ جٌىىلىحُا وؤصواث ما صعحت جى  .4

 الضازلُت في الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت؟
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ما وانؼ ألاصاء املنهي في بِئت الػمل الضازلُت في الصخل الكلؿُُيُت  .5

 الُىمُت؟

 فروض الدراصت:

 مجمىغت مً الكغوى التي جداُو هظه الضعاؾت ازخباعها، وهي: جم ويؼ

ًىحض غالنت طاث صاللت بخهاثُت بين قاغلُت بِئت الػمل  الكغيُت ألاولى :

غ ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت الُىمُت  .الضازلُت وجٍُى

: ًىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت في صعحت قاغلُت بِئت  هُتالكغيُت الثا

غ ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت الُىمُت حػؼي بلى  الػمل الضازلُت في جٍُى

 .حخماعيالا   الىىع

 ؤلاطار الىظري للدراصت:

ت الهاثم باالجهاُ  حػخمض هظه الضعاؾت غلى مضزل هظغي واخض وهى: هظٍغ

مثل الهاثم باالجهاُ وخضة الخدلُل ألانؿغ في إلاحابت  مضزل خاعؽ البىابت، ٍو

ػض ؤخض املكاهُم  غلى ألاؾئلت الخانت بمؿئىلُت بهخاج الغؾاثل إلاغالمُت، َو

 الخىظُمُت صازل املاؾؿاث إلاغالمُت. الخانت بالػالناث

ت  لخػغف غلى مضي جإزير قاغلُت بِئت الػمل لوجم جىظُل هظه الىظٍغ

غ ألاصاء املنهي في الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت، مً زالُ  الضازلُت غلى جٍُى

الػالناث الصخهُت بين الهاثم باالجهاُ وػمالثه، ومضي عيا الهاثم  صعاؾت

ل الضازلُت، والخػغف غلى صوع جٌىىلىحُا وؤصواث باالجهاُ غً بِئت الػم

غ ألاصاء املنهي للهاثم باالجهاُ، اياقت بلى الخػغف غلى  الاهخاج الصخكي في جٍُى

غ ألاصاء املنهي للهاثم  ؤهم مػىناث بِئت الػمل الضازلُت والتي جدض مً جٍُى

 باالجهاُ في الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت.
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 وأدواتها:هىع الدراصت ومىاهجها 

في بَاع البدىر الىنكُت التي جداُو ونل َبُػت  الضعاؾت هظهزُ ـــضج

وؾماث مجخمؼ مػين ؤو مىنل ؤو حماغت، وجٌغاع خضور الظاهغاث 

مىهج الضعاؾاث املسخُت ويمً هظا املىهج وجم الاغخماص غلى ، (15)املسخلكت

اهاث ؤؾلىب مسح ؤؾالُب املماعؾت، وطلَ بهضف حمؼ بُ الضعاؾتحؿخسضم 

، واغخمض ومػلىماث غً بِئت الػمل الضازلُت في الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت

مجمىغت ؤؾئلت جضوع خُى املىيىع جهضم وهى  الباخثان غلى ؤصاة الاؾخبُان

 .لػُىت مً ألاقغاص لإلحابت غنها، وحػض هظه ألاؾئلت بكٍل واضح

 مجتمع الدراصت وعيىتها:

مجخمؼ الضعاؾت بالهاثم باالجهاُ في الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت  ًخدضص

الهاصعة في مداقظاث الهضؽ والًكت الؿغبُت ونُاع ؾؼة، وهي صخُكت 

الهضؽ، صخُكت ألاًام، صخُكت الخُاة الجضًضة، وصخُكت قلؿُين، خُث 

 ( مً الػاملين في الصخل ألاعبػت.187ًبلـ غضصهم )

، خُث جم مجخمؼ الضعاؾت ل لجمُؼ مكغصاثالخهغ الكام انازخاع الباخث

في قهغ  الهاثمين باالجهاُ في جلَ الصخلغلى جىػَؼ اؾدباهت الٌتروهُت 

 148، واؾخجاب منهم )م2017 قبراًغ
ً
وبلؿذ الاؾدباهاث الهالخت  ،( مبدىزا

 .، وهىا ؤهم الؿماث الػامت للػُىت( اؾدباهت141للخدلُل )

 

 

                                                           

، الهاهغة، غالم الٌخب، 2خؿين، صعاؾاث في مىاهج البدث إلاغالمي: بدىر إلاغالم. ٍ ؾمير (15) 

 .20م ،م2006مهغ، 
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للهاثم باالجهاُ في الصخل الكلؿُُيُت ؿماث الػامت (: ًىضح ال1حضُو )

 الُىمُت

 % اإلاجمىع % ن  

 الىىع
 78 110 طيغ

141 100 
 22 31 ؤهثى

الحالت 

 الاحتماعيت

 77.3 109 متزوج

 19.1 27 ؤغؼب 100 141

 3.5 5 مُلو ؤو ؤعمل

 العمر

 31.2 44 ؾىت 30ؤنل مً 

141 100 
 33.3 47 ؾىت 40ؤنل مً  – 30مً 

 29.1 41 ؾىت 50ؤنل مً  – 40مً 

 6.4 9 ؾىت قإيثر 50

 التخصص

 58.2 82 صخاقت وبغالم

141 100 
 18.4 26 غالناث غامت

 14.2 20 لؿاث

 9.2 13 ؤزغي 

صىىاث 

 الخبرة

 22 31 ؾىىاث 5ؤنل مً 

 44 62 ؾىىاث 10بلى ؤنل مً  – 5مً  100 141

 34 48 ؾىىاث 10ؤيثر مً 
 

 إحراءاث الصدق والثباث:

 صدق الاصتباهت: .1

غغى الاؾدباهت في نىعتها ألاولُت جم الخإيض مً نضم الاؾدباهت مً زالُ 

غالم غلى مجمىغت مً ؤؾاجظة حامػُين مً املخسههين في الصخاقت وإلا 

واللؿت الػغبُت والاخهاء ممً ٌػملىن في الجامػاث الكلؿُُيُت، وجم حػضًلها 

 ملالخظاتهم
ً
 ختى ونلذ بلى نىعتها النهاثُت. وقها
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غلى  الاؾدباهتبخُبُو  الاحؿام الضازلييما ؤحغي الباخثان ازخباع نضم 

 مً زاعج غُىت الضعاؾت، وجم خؿاب 30غُىت اؾخُالغُت مٍىهت مً )
ً
( مبدىزا

مػامل اعجباٍ بيرؾىن بين صعحاث ًل مدىع مً مداوع الاؾدباهت والضعحت 

خؿاب مػامل اعجباٍ بيرؾىن بين ًل قهغة مً  الٍلُت لالؾدباهت، ويظلَ جم

خُث جبين ؤن قهغاث الاؾدباهت والضعحت الٍلُت للمدىع الظي جيخمي بلُه، 

والضعحت الٍلُت  مداوع الاؾدباهتمػامالث الاعجباٍ بين ًل قهغة مً قهغاث 

(، وجغاوخذ مػامالث الاعجباٍ بين 0.01لكهغاجه صالت غىض مؿخىي صاللت )

ناصنت ملا  املداوع الؿخت في الاؾدباهت، وبظلَ حػخبر قهغاث (0.589-0.901)

 ويػذ لهُاؾه.

 :جباث الاصتباهت .2

هت ؤلكا يغوهبار، خُث خهلذ جم اؾخسضام  الاؾدباهتخإيض مً زباث لل ٍَغ

، (0.846مػامل الثباث الٌلي لالؾدباهت بلى )خُث ونل  ،غلى نُمت مػامل ؤلكا

 جخمخؼ بضعحت غالُت مً الثباث. هاوهظا ًضُ غلى ؤن

 أصاليب اإلاعالجت ؤلاحصائيت:

ت والخٌغاعاث  :ومنها إلاخهاثُت املػامالثغضص مً جم اؾخسضام  اليؿب املئٍى

 في خالت غُىت واخضة Tازخباع و  ،مػامل اعجباٍ بيرؾىن ، و واملخىؾِ الخؿابي

(T-Test)،  ازخباع وT .في خالت غُيخين 

 هتائج الدراصت اإلايداهيت

مٍىهت غلى غُىت  ي حغثهخاثج الضعاؾت املُضاهُت والت ٌػغى الباخثان هىا

مً الهاثمين باالجهاُ في الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت، في املضة ما  141مً 

 .مىانكتها وجكؿيرهاباإلياقت بلى م، 15/2/2017م وختى 15/11/2016بين 
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 العالكاث الشخصيت بين اللائم باالجصال وزمالئه:

(: ًىضح عؤي الهاثم باالجهاُ في الػالناث الصخهُت الؿاثضة في 2حضُو )

 الصخُكت

 الػالناث الصخهُت
املخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 املػُاعي 

الىػن 

 اليؿبي

 نُمت

 "ث"

مؿخىي 

 الضاللت

ؤجمخؼ بػالناث اوؿاهُت حُضة مؼ حمُؼ 

 ػمالجي.
4.36 0.64 87.2 25.44 0.000 

حؿىص غالناث الخكاهم والاوسجام بُجي 

 وبين ػمالجي.
4.18 0.65 83.6 21.61 0.000 

 0.000 18.93 82.2 0.69 4.11 ؤحػاون مؼ ػمالجي في ؤصاء بػٌ ألاغماُ.

ًىحض حصجُؼ مً إلاصاعة غلى الخجضًض 

والابخٍاع مما ٌؿاغض غلى ؤصاء الػمل 

 بٌكاءة غالُت.

3.95 4.30 79.0 2.62 0.010 

ؤحػامل مؼ عئؾاجي في الػمل بةوؿاهُت 

 وجكهم.
3.92 0.79 78.4 13.80 0.000 

 غً 
ً
ًدؿم ؤؾلىب الاصاعة بإهه بػُضا

 الدؿلِ والضًٌخاجىعٍت.
3.75 2.62 75.0 3.40 0.001 

ًاقت  ًخػامل عئؾاجي في الػمل مؼ 

 الػاملين بالػضُ واملؿاواة.
3.64 0.88 72.8 8.61 0.000 

الػمل غلى مكاعيتي ًدغم عئؾاجي في 

 في اجساط الهغاعاث املخػلهت بالػمل.
3.57 0.91 71.4 7.38 0.000 

حؿمذ الاصاعة باالؾخهاللُت في الهغاعاث 

 وألاقٍاع.
3.48 0.93 69.6 6.15 0.000 

ت  جىظم الصخُكت ؤوكُت جغقيهُت وؤؾٍغ

 ًلخهي قيها الؼمالء باؾخمغاع.
3.45 2.64 69.0 2.01 0.046 

 0.000 14.21 76.8 0.70 3.84 الٍلُتالضعحت 

ت )  1.96( = 0.05( وغىض مؿخىي صاللت )139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ

ت )  2.58( = 0.01( وغىض مؿخىي صاللت )139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ
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 هالخظ ما ًإحي: الؿابومً اؾخػغاى بُاهاث الجضُو 

جبين ؤن صعحت جىقغ غالناث شخهُت حُضة في الصخُكت التي ٌػمل قيها 

الهاثم باالجهاُ بدؿب عؤًه هي صعحت غالُت؛ بط بلـ الىػن اليؿبي لها 

%, وهي صعحت طاث صاللت اخهاثُت غىض 3.84%، وبمخىؾِ خؿابي 76.8

ت   %.0.00مؿخىي مػىٍى

ُؼ ػمالجي" غلى ونض خهلذ الكهغة " ؤجمخؼ بػالناث بوؿاهُت حُضة مؼ حم

املغجبت ألاولى في جهُُم الهاثم باالجهاُ للػالناث الصخهُت صازل صخُكخه  

%، جالها قهغة "حؿىص غالناث الخكاهم والاوسجام بُجي وبين 87.2وبىػن وؿبي 

%، زم "ؤحػاون مؼ ػمالجي في ؤصاء بػٌ ألاغماُ" 83.6ػمالجي"، بىػن وؿبي 

ًىحض حصجُؼ مً إلاصاعة غلى الخجضًض %، زم حاءث الكهغة "82.2بىػن وؿبي 

%، زم 79والابخٍاع مما ٌؿاغض غلى ؤصاء الػمل بٌكاءة غالُت"، بىػن وؿبي 

%، زم 78.4قهغة " ؤحػامل مؼ عئؾاجي في الػمل بةوؿاهُت وجكهم"، بىػن وؿبي 

 غً الدؿلِ والضًٌخاجىعٍت"، 
ً
حاءث الكهغة "ًدؿم ؤؾلىب إلاصاعة بإهه بػُضا

ًاقت 75بىػن وؿبي بلـ  %، زم حاءث الكهغة "ًخػامل عئؾاجي في الػمل مؼ 

الػاملين بالػضُ واملؿاواة"، وجال طلَ قهغة "ًدغم عئؾاجي في الػمل غلى 

 مكاعيتي في اجساط الهغاعاث املخػلهت بالػمل".

جغاحؼ الكهغة "حؿمذ إلاصاعة باالؾخهاللُت في الهغاعاث  الباخثان والخظ

 حاءث الكهغة "جىظم الصخُكت ؤوكُت 69.6وألاقٍاع"،  بىػن وؿبي 
ً
%، وؤزيرا

ت ًلخهي قيها الؼمالء باؾخمغاع" في املغجبت ألازيرة بىػن وؿبي  جغقيهُت وؤؾٍغ

69.% 

وبهكت غامت حكير الىخاثج بلى ؤن الىػن اليؿبي لجمُؼ قهغاث املدىع 

الخامـ غالُت، وهظا ًضُ غلى ؤن الهاثمين باالجهاُ في الصخل الكلؿُُيُت 
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ىمُت ًخمخػىن بػالناث شخهُت واوؿاهُت حُضة قُما بُنهم باإلياقت بلى الُ

وحىص غالناث جكاهم وحػاون مكترى في ؤصاء الػمل، خُث ًاصي الخػاون املثمغ 

غ ؤصائهم  و غمل واخض، مما ٌػمل غلى جدؿين وجٍُى بلى اهجاػ مهامهم يكٍغ

غ بِئت الػمل الضازلُت والتي ح ؿمذ بالهضعة غلى وػٍاصة اهخاحهم، ويظلَ جٍُى

اجساط الهغاعاث ومىاحهت املكٌالث الُاعثت بكٍل ناثب، وجدهُو املهالح 

 املكتريت قُما بُنهم.

جهضم قهغة "ؤجمخؼ بػالناث اوؿاهُت حُضة مؼ حمُؼ ػمالجي" ًمًٌ جكؿير 

ض مً الاوسجام والخٌُل مؼ الػمل وػٍاصة  في املغجبت ألاولى بلى ؤن هظا ًٍؼ

اصة في الاهخاج وجدؿين الاصاء الخيؿُو بين الؼمال ء والظي بضوعه ًاصي بلى ٍػ

 املنهي للهاثمين باالجهاُ في املاؾؿاث الصخكُت.

ايض طلَ خهُى الكهغة "حؿىص غالناث الخكاهم والاوسجام بُجي وبين  ٍو

و  ػمالجي" غلى املغجبت الثاهُت، بط ؤن الػالناث الاوؿاهُت الجُضة جمهض الٍُغ

والاوسجام بين الؼمالء ؤزىاء جإصًت الػمل، وهظا بضوعه  ؤمام الخكاهم واملىصة

 ٌػؼػ نضعة الهاثم باالجهاُ غلى ؤصاء مهامه غلى ؤيمل وحه.

في خين خهُى الكهغة "حؿمذ الاصاعة باالؾخهاللُت في الهغاعاث وألاقٍاع" 

غلى املغجبت ما نبل ألازيرة قهض ًغحؼ طلَ بلى ؤن إلاصاعة ختى لان لم جخكهم 

صاعة الخضًثت في ابضاء الغؤي واملكاعيت في اجساط الهغاعاث، ؤو بغُاء مػجى إلا 

 نض ًغحؼ هظا بلى ؤن ؾُاؾت املاؾؿت ؾُاؾت حؿلُُت ؤو 
ً
ؤقٍاع حضًضة، ؤًًا

ت.  خؼبُت مخػهبت والهغاعاث قيها مغيٍؼ

مً طلَ بإن الػالنت بين الهاثم باالجهاُ وػمالثه  انؿخيخج الباخثَو 

دبين طلَ في غضم مىذ الػاملين الهضعة غلى جسخلل غً غالنخه بغئؾا ثه، ٍو

 اجساط الهغاعاث بكٍل مىكغص ومؿخهل وانخهاعها بكٍل ؤؾاس ي غلى إلاصاعة.
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ت ًلخهي قيها  يظلَ خهُى الكهغة "جىظم الصخُكت ؤوكُت جغقيهُت وؤؾٍغ

الؼمالء باؾخمغاع" غلى املغجبت ألازيرة، نض ًغحؼ بلى يُو الىنذ ؤو غضم 

عة بالػالناث الاحخماغُت زاعج الػمل، عؾم ؤهمُت هظه ألاوكُت اهخمام إلاصا

وصمج الػاملين قُما بُنهم في بىجهت  الاحخماغُتوصوعها في جىزُو الػالناث 

اصة  ض مً غالناث املىصة والخكاهم والخػاون، وبالخالي ٍػ ت واخضة جٍؼ ؤؾٍغ

 اهخاحُتهم ويكاءتهم وحػاونهم قُما بُنهم.

الخظ ؤن  ًُ اليؿب مغجكػت ومخهاعبت بلى خٍض ما بين قهغاث هظا وبىحه غام 

املدىع، وهظا ماقغ حُض غلى جغابِ الػالناث الصخهُت بين الهاثم باالجهاُ 

( التي  2013وػمالثه صازل الصخُكت، وجخكو هظه الىدُجت مؼ صعاؾت )وافي، 

بُيذ ؤن الػالنت بين الػاملين في املاؾؿاث إلاغالمُت مً عئؾاء وػمالء 

ت طلَ بالغيا وؤزغه غلى ألاصاء املنهي حاءث مغيُت وامخاػث بالىص وغالن

 .( 16) والخػاون 

 ظروف العمل اإلاادًت في الصحيفت :

(: ًىضح صعحت جىقغ ظغوف ماصًت مىاؾبت في الصخُكت التي ٌػمل بها 3حضُو )

 الهاثم باالجهاُ

 الفلرة
اإلاتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 اإلاعياري 

الىزن 

 اليضبي

 كيمت

 "ث"

مضتىي 

 الداللت

ًاقُت.  0.00 13.70 78.9 0.82 3.94 إلاياءة مىاؾبت و

 وقخاًء.
ً
 0.00 11.35 76.7 0.88 3.84 صعحت الخغاعة مىاؾبت نُكا

ًاقُت للخدغى والػمل صازل  املؿاخت 

 مهغ الصخُكت.
3.72 1.00 74.3 8.49 0.00 

ىبت مىسكًت.  0.00 8.43 73.3 0.94 3.67 وؿبت الَغ

ًاقُت.  0.00 8.54 73.2 0.92 3.66 الخجهيزاث املٌخبُت مىاؾبت و

                                                           

 .833م  مغحؼ ؾابو،وافي، ؤمين  (16)
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 الفلرة
اإلاتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 اإلاعياري 

الىزن 

 اليضبي

 كيمت

 "ث"

مضتىي 

 الداللت

ت حُضة ومىاؾبت.  0.00 7.55 72.9 1.02 3.65 التهٍى

ألاحهؼة الالٌتروهُت املخىقغة مىاؾبت 

 للػمل.
3.62 0.97 72.5 7.66 0.00 

املىنؼ مىاؾب للمٌخب الظي ؤغمل 

 غلُه.
3.62 0.96 72.5 7.72 0.00 

ًاقُت.  0.00 5.75 69.9 1.03 3.50 املُبش وصوعاث املُاه مىاؾبت و

خىقغ غُؼ نىحي.  0.00 2.86 65.4 1.12 3.27 الًىياء نلُلت ٍو

 0.00 11.60 73.0 0.66 3.65 الضعحت الٍلُت

ت )  1.96( = 0.05( وغىض مؿخىي صاللت )139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ

ت )نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت   2.58( = 0.01( وغىض مؿخىي صاللت )139خٍغ

بلى ؤن املخىؾِ الخؿابي لجمُؼ قهغاث مدىع  الؿابوٌكير الجضُو 

، 73%، وبىػن وؿبي بيؿبت  3.65"ظغوف الػمل املاصًت في مهغ الصخُكت" بلـ

يما ًخطح ؤن بحاباث الهاثم باالجهاُ نض ػاصث غً صعحت املىاقهت املخىؾُت 

 لى حمُؼ  الكهغاث التي جمثل املدىع الثالث.%( غ60( ؤو )3وهي )

ًاقُت" في املغجبت ألاولى بىػن وؿبي  ونض حاءث الكهغة "إلاياءة مىاؾبت و

 وقخاًء" في املغجبت 78.9
ً
%، قُما حاءث الكهغة "صعحت الخغاعة مىاؾبت نُكا

ًاقُت للخدغى والػمل ، %76.7الثاهُت، بىػن وؿبي  زم حاءث الكهغة "املؿاخت 

، زم حاءث 3.72%، ومخىؾِ خؿابي 74.3هغ الصخُكت" بىػن وؿبي صازل م

ىبت مىسكًت " بىػن وؿبي  %، ومخىؾِ خؿابي 73.3الكهغة " وؿبت الَغ

ًاقُت "، زم حاءث  3.67 ، زم حاءث الكهغة " الخجهيزاث املٌخبُت مىاؾبت و

ت حُضة ومىاؾبت "،  خىقغة الكهغة " ألاحهؼة الالٌتروهُت املجلتها الكهغة " التهٍى

ًاقُت" اخخلذ  مىاؾبت للػمل "، بال ؤن الكهغة "املُبش وصوعاث املُاه مىاؾبت و
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خىقغ غُؼ نىحي" قهض  املغجبت نبل ألازيرة، بِىما الكهغة "الًىياء نلُلت ٍو

 اخخلذ املغجبت ألازيرة.

ًاقُت للخدغى   بإن قهغاث املدىع ألازغي "املؿاخت 
ً
ومً املالخظ ؤًًا

ُكت"، والكهغة "املىنؼ مىاؾب للمٌخب الظي ؤغمل والػمل صازل مهغ الصخ

ت حُضة  ًاقُت"، والكهغة " التهٍى غلُه" والكهغة " الخجهيزاث املٌخبُت مىاؾبت و

ىبت مىسكًت" نض جهاعبذ في وؿبت املىاقهت  ومىاؾبت"، والكهغة "وؿبت الَغ

غحؼ طلَ بلى ؤنها مً املٍىهاث املاصًت املهمت والىاحب جىاقغها ف ي بِئت غليها؛ ٍو

ػض صعحت الخغاعة مً املهاصع التي 
ُ
الػمل الضازلُت في املاؾؿت الصخكُت، بط ح

 غلى الػاملين، وفي خين جىاقغ صعحت خغاعة مىاؾبت في بِئت 
ً
ا حكٍل يؿَى

 للػامل لُلتزم بؿاغاث صوامه وفي ؤصاء غمله بكٍل 
ً
الػمل قةنها جمثل صاقػا

ملٍاجب الػاملين قيها مً ؤقًل، لظا جدغم الصخُكت غلى الخهمُم الجُض 

ت وإلاياءة وألازار وإلامٍاهُاث املاصًت والخٌىىلىحُت.  خُث املؿاخت والتهٍى

غ  مًٌ جبًر طلَ ؤن جىاقغ الخهمُم الجُض ؾىاء مً خُث الخإزِث، ؤو ٍو

ت، والاياءة،  الخجهيزاث، ؤو ألاحهؼة إلالٌتروهُت املخاخت، ؤو املؿاخت، ؤو التهٍى

بت هي غىانغ البض مً جىاقغها في بِئت الػمل الضازلُت، وصعحت الخغاعة املىاؾ

والتي بضوعها حؿاغض الػاملين غلى الالتزام بإوناث الضوام وجمىدهم الكػىع 

بالغاخت وألامان، يما حؿهم في الخدكيز غلى ؤصاء الػمل بكٍٍل قػاُ، وحؿهُل 

 غملُت الاجهاُ والخىانل بين الػاملين في الصخُكت.

بإن ظغوف الػمل املاصًت الجُضة في بِئت الػمل الضازلُت لظا ًمًٌ الهُى 

غ ألاصاء املنهي للهاثم باالجهاُ، وطلَ مً  للصخُكت حؿهم بلى خض يبير في جٍُى

ض مً نضعجه غلى الترييز وجدؿين ؤصاثه، وبهجاػ  زالُ جىقير ؾبل الغاخت التي جٍؼ

لخغاعة مهامه وؤغماله غلى ؤيمل وحه، خُث الاياءة املىاؾبت وصعحت ا

ًاقُت،  ىبت املىاؾبت وبمػُؼ غً الًىياء ومؿاخت املٍاجب في الػمل  والَغ
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وجىقغ ألاصواث وألاحهؼة الالٌتروهُت والخهىُاث الخضًثت التي حؿاغض في بهجاػ 

املهام وألاغماُ وجىقغ الىنذ والجهض، بياقت بلى يغوعة جىقغ صوعاث مُاه 

 .(17)م في مٍان الػملومُابش لؿض اخخُاحاث الػاملين ؤزىاء جىاحضه

 ألاهظمت واللىائح اإلاعمىل بها في الصحيفت :

 (: ًىضح ألاهظمت واللىاثذ املػمُى بها في صخُكخه4حضُو )

 الفلرة
اإلاتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 اإلاعياري 

الىزن 

 اليضبي

 كيمت

 "ث"

مضتىي 

 الداللت

بِئت غمل صًمهغاَُت وحؿمذ بةبضاء 

 الغؤي واملكىعة
3.55 1.00 71.1 6.55 0.00 

 0.00 3.18 66.1 1.14 3.30 ؤهظمت ولىاثذ واضخت ومػلىت للجمُؼ

 0.03 2.25 64.7 1.23 3.23 غهىص غمل واضخت وغاصلت

بُت لخىمُت نضعاث الػاملين  0.89 0.13 60.3 1.27 3.01 صوعاث جضٍع

 غضًضة للترنُت
ً
 0.32 1.00- 57.9 1.26 2.89 بِئت الػمل جىقغ قغنا

ًاقُتغالواث  ت   0.28 1.09- 57.7 1.23 2.89 وػٍاصاث ؾىٍى

ت لإلهجاػ والابضاع  0.02 2.38- 55.2 1.20 2.76 خىاقؼ ماصًت ومػىٍى

 0.28 1.09 61.8 1.00 3.09 الضعحت الٍلُت

ت )  1.96( = 0.05( وغىض مؿخىي صاللت )139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ

ت   2.58( = 0.01( وغىض مؿخىي صاللت )139)نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ

 مً هخاثج الجضُو ًدبين ما ًإحي:

ؤن املخىؾِ الخؿابي لجمُؼ قهغاث مدىع " ألاهظمت واللىاثذ املػمُى بها 

%، يما ًخطح ؤن بػٌ  61.8وؿبي بيؿبت  ، وبىػن3.09في صخُكخه" بلـ 

( ؤو 3بحاباث الهاثم باالجهاُ نض ػاصث غً صعحت املىاقهت املخىؾُت وهي )

                                                           

بِئت الػمل الضازلُت وؤزغها غلى ألاصاء الىظُكي، صعاؾت غلى غُىت مً  ؾهام ابً عخمىن،(17) 

ين الػاملين في حامػت بىاهت )عؾالت ما حامػت مدمض بً زًير،  ،حؿخير ؾير ميكىعة(إلاصاٍع

 . 33م، م2014، الجؼاثغ
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%( غلى بػٌ  الكهغاث التي جمثل املدىع الغابؼ "ألاهظمت واللىاثذ املػمُى 60)

بها في الصخُكت"، وهظا ًضُ غلى ؤن الهاثم باالجهاُ لضيهم عيا غً بػٌ 

اهين املػمُى بها صازل الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت، بضعحت اللىاثذ والهى 

مخىؾُت، في خين ؤن بػٌ بحاباث الهاثم باالجهاُ حاءث ؤنل مً  صعحت 

%( غلى بػٌ  الكهغاث التي جمثل املدىع 60( ؤو )3املىاقهت املخىؾُت وهي )

ضُ طلَ غلى غضم عيا  الغابؼ "ألاهظمت واللىاثذ املػمُى بها في الصخُكت"، ٍو

الهاثمين باالجهاُ غً بػٌ اللىاثذ والهىاهين املػمُى بها صازل الصخل 

 .الكلؿُُيُت الُىمُت

ونض حاءث الكهغة "بِئت غمل صًمهغاَُت وحؿمذ بةبضاء الغؤي واملكىعة" في 

%، جالها في املغجبت الثاهُت الكهغة "ؤهظمت ولىاثذ 71.1املغجبت ألاولى، بىػن وؿبي 

، زم الكهغة "غهىص غمل واضخت %66.1 بىػن وؿبيواضخت ومػلىت للجمُؼ"، 

بُت لخىمُت نضعاث الػاملين"، زم حاءث  وغاصلت"، جالها الكهغة "صوعاث جضٍع

 غضًضة للترنُت "، 
ً
الكهغة " غالواث وػٍاصاث  زمالكهغة "بِئت الػمل جىقغ قغنا

ت لإلهجاػ والابضاع" في  ًاقُت"، وحاءث الكهغة "خىاقؼ ماصًت ومػىٍى ت  ؾىٍى

 ملغجبت ألازيرة .ا

الخظ  مً هخاثج  ُ وٍُ ؤن الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت حؿمذ  هظا الجضو

ايض طلَ ما حاء في الجضُو عنم  بةبضاء الغؤي واملكىعة للػاملين قُما بُنهم، ٍو

( والظي ؤقاع بلى وحىص غالناث اوؿاهُت حُضة، ووحىص جكاهم واوسجام قُما 2)

 ق
ً
 صًمهغاَُا

ً
ُما بُنهم ٌؿمذ باملكىعة وابضاء الغؤي، يما بُنهم، مما ًىقغ حىا

 ؤن ألاهظمت واللىاثذ املىحىصة قيها واضخت ومػلىت لجمُؼ الػاملين قيها.

ًافي للهاثمين باالجهاُ،  ػُى بكٍل 
ُ
بُت ال ح يما ًدبين ؤن الضوعاث الخضٍع

وؤنها جكخهغ بلى مىدهم قغم  للترنُت مً مىهب آلزغ، وال جهىم بةغُاء 
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ًافي ًدكؼهم الخىاقؼ املا ت لإلهجاػ والابضاع للػاملين قيها بكٍل  صًت واملػىٍى

ت باإلبضاع.  غلى الاؾخمغاٍع

ت خُث وهظا ماقغ ؾلبي  اصاث والخىاقؼ املاصًت واملػىٍى ؤن الػالواث والٍؼ

غه، وطلَ مً  اصة الالتزام وجدؿين ؤصاء الػمل وجٍُى وقغم الترقي حؿاهم في ٍػ

لغؾمُت في الخًىع والاههغاف، وبهجاػ ألاغماُ زالُ الالتزام بإوناث الضوام ا

الُىمُت صون جإزير ؤو جإحُل، وػٍاصة الاهخاحُت، بسالف ؾُاب الخىاقؼ املاصًت 

ض لضي 
ّ
ت وقغم الترقي التي جازغ بكٍل ؾلبي غلى الػاملين خُث جىل واملػىٍى

كػغ بإهه  الػاملين الكػىع بالالمباالة والجمىص واهسكاى مؿخىي ألاصاء، َو

ما بظُ مً حهض لً ًدهل غلى جغنُت لػضم جىقغ قغم جغقي، وبالخالي لً مه

 ًٍىن هىاى بهجاػ وابضاع ويكاءة في الػمل.

غي الباخثان ؤن اليؿب مخضهُت ومخباغضة بػٌ الش يء في مدىع ألاهظمت  ٍو

واللىاثذ املػمُى بها في الصخُكت، وهظا ًضُ غلى غضم ويىح وجهبل الػاملين 

ُت الُىمُت لألهظمت واللىاثذ املػمُى بها في الصخل، في الصخل الكلؿُُي

مهاعهت بالضعاؾاث الؿابهت جدكابه هظه الىدُجت مؼ الىدُجت التي جىنلذ بليها 

( التي ؤيضث وحىص يػل في جىقغ ؾبل الخماًت 2004صعاؾت )ؤبى خكِل، 

للصخكُين وغضم اجباع هظام واضح للخىاقؼ والػهاب والثىاب ، يما ًىحض 

 .(18)هم في الخىحه هدى الخإهُل والخضٍعبيػل لضي

                                                           

(خؿً ؤبى خكِل، بِئت الػمل في الصخل الكلؿُُيُت: صعاؾت لىانؼ الصخل والهاثم 18)

، م2004، باالجهاُ )عؾالت صيخىعاه ؾير ميكىعة(. مػهض البدىر والضعاؾاث الػغبُت، الهاهغة

 .318م
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 مؼ صعاؾت )الترى، 
ً
(، والتي بُيذ ؤن الصخكُين 2009يما اجكهذ ؤًًا

ت الخػبير،  ًىاحهىن الػضًض مً املكاًل والػهباث منها جضوي ألاحىع، ونُىص خٍغ

بُت  .(19)وغضم حػاون املؿئىلين مؼ الصخكي، ويػل الضوعاث الخضٍع

 مؼ صعاؾت )
ً
(، والتي ؤيضث غلى وحىص غىامل 2005ًىوـ، واجكهذ ؤًًا

غضًضة جازغ غلى ؤصاء الصخكُين منها ما ًخػلو بٌثرة ألاغباء واملهام الصخكُت 

 .(20)للمدغع وألامً الىظُكي واملىاقؿت بين الؼمالء

 جىىىلىحيا وأدواث الاهتاج الصحفي اإلاىحىدة في الصحيفت :

 الاهخاج الصخكي في الصخُكت(: ًىضح جىقغ جٌىىلىحُا وؤصواث 5حضُو )

 الفلرة
اإلاتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 اإلاعياري 

الىزن 

 اليضبي

 كيمت

 "ث"

مضتىي 

 الداللت

جىحض في الصخُكت بِئت جٌىىلىحُت خضًثت 

 ومصجػت للػمل.
3.69 0.89 73.8 9.20 0.00 

جخىقغ في الصخُكت َغم ووؾاثل خضًثت 

 لالجهاُ والخىانل.
3.66 0.88 73.2 8.93 0.00 

جهىم بصاعة الصخُكت بػمل نُاهت صوعٍت 

 لألحهؼة واملػضاث الالٌتروهُت.
3.61 0.95 72.2 7.59 0.00 

تهخم الاصاعة بخىقير البرامج والخدضًثاث 

املالثمت غلى البرامج املؿخسضمت في الػمل 

 الصخكي.

3.57 0.96 71.3 7.03 0.00 

ب غلى ألاحهؼة والبرامج الخضًثت  ًخىقغ جضٍع

 الصخُكت.في 
3.43 1.07 68.7 4.80 0.00 

                                                           
اثو املهىُت والىكـ احخماغُت للصخكُين الكلؿُُيُين غلى ( ؤخمض غغابي الترى، ؤزغ الخه(19

، مهغ، اججاهاتهم هدى الاختراف املنهي )عؾالت صيخىعاه ؾير ميكىعة(. حامػت الهاهغة، الهاهغة

 .170م ، م2009
 ( مدمض ًىوـ، الػىامل املازغة في ؤصاء الهاثم باالجهاُ في الصخل إلاماعجُت الخٍىمُت. وعنت(20

، الهاهغة ،مهضمت بلى املاجمغ الػلمي الخاصي غكغ، مؿخهبل وؾاثل إلاغالم الػغبي، حامػت الهاهغة

 .95م  ،م2005مهغ، 
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 الفلرة
اإلاتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 اإلاعياري 

الىزن 

 اليضبي

 كيمت

 "ث"

مضتىي 

 الداللت

جهىم املاؾؿت بةعؾالىا في صوعاث زاعحُت 

 لخػلم الخٌىىلىحُا الخضًثت في الػمل.
2.57 1.28 51.5 -3.94 0.00 

 0.00 6.66 68.4 0.75 3.42 الضعحت الٍلُت

ت )  1.96( = 0.05( وغىض مؿخىي صاللت )139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ

ت )نُمت "ث"   2.58( = 0.01( وغىض مؿخىي صاللت )139الجضولُت غىض صعحت خٍغ

 مً هخاثج الجضُو ًدبين لىا ما ًإحي:

ؤن املخىؾِ الخؿابي لجمُؼ قهغاث مدىع "جىقغ جٌىىلىحُا وؤصواث الاهخاج 

%، يما ًخطح ؤن  68.4وؿبي بيؿبت  ، وبىػن3.42الصخكي في الصخُكت" بلـ 

( ؤو 3بحاباث الهاثم باالجهاُ نض ػاصث غً صعحت املىاقهت املخىؾُت وهي )

%( غلى حمُؼ  الكهغاث التي جمثل املدىع الخامـ "جٌىىلىحُا وؤصواث 60)

الاهخاج الصخكي"، ما غضا الكهغة "جهىم املاؾؿت بةعؾالىا في صوعاث زاعحُت 

خضًثت في الػمل" والتي حاءث صعحت املىاقهت غليها ؤنل لخػلم الخٌىىلىحُا ال

%، مما ًضُ غلى وحىص بِئت جٌىىلىحُت خضًثت في الصخل 60مً 

الكلؿُُيُت الُىمُت حصجؼ الهاثمين باالجهاُ قيها غلى الػمل وحؿاغضهم في 

هت مثلى.  اهجاػ ؤغمالهم بٌكاءة وبٍُغ

خضًثت ومصجػت  بط حاءث الكهغة "جىحض في الصخُكت بِئت جٌىىلىحُت

%، جالها الكهغة "جخىقغ في الصخُكت 73.8للػمل" في املغجبت ألاولى، بىػن وؿبي 

، زم الكهغة %73.2 بىػن وؿبي "َغم ووؾاثل خضًثت لالجهاُ والخىانل

"جهىم بصاعة الصخُكت بػمل نُاهت صوعٍت لألحهؼة واملػضاث الالٌتروهُت"، 

قهغة " تهخم إلاصاعة بخىقير البرامج والخدضًثاث  جالها%،  72.2بىػن وؿبي 

ب  زم قهغةاملالثمت غلى البرامج املؿخسضمت في الػمل الصخكي"،  "ًخىقغ جضٍع

غلى ألاحهؼة والبرامج الخضًثت في الصخُكت"، واخخلذ املغجبت ألازيرة الكهغة 
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 "جهىم املاؾؿت بةعؾالىا في صوعاث زاعحُت لخػلم الخٌىىلىحُا الخضًثت في

 الػمل".

مً زالُ احاباث الهاثم باالجهاُ جىقغ بِئت غمل  انالخظ الباخثٍو 

غ ألاصاء املنهي للهاثمين باالجهاُ، وطلَ مً  جٌىىلىحُت خضًثت حؿهم في جٍُى

زالُ جىقير ألاحهؼة واملػضاث الخضًثت واملخُىعة الالػمت ألصاء ؤغمالهم، بدُث 

ُلب منهم، مما ؤجاخذ لهم جًمً لهم الؿغغت في الاهجاػ وغضم جإحُل ما  ًُ

غ ألاصاء وجغنُخه.  قغم غضًضة لخٍُى

 بلى ؤنها حؿهم في جىقير الىنذ والجهض، وؤجاخذ ؾبل ووؾاثل خضًثت 
ً
بياقت

ؾهلذ غملُت الاجهاُ والخىانل وبخٍالُل نلُلت ؾىاء صازل الصخُكت ؤو 

ت ًىهُت  زاعحها، وؾىاء غلى املؿخىي املدلي ؤو الػالمي، قهض ؤنبذ الػالم نٍغ

 نؿيرة بكًل الخٌىىلىحُا الخضًثت.

لت له  اصة ؾغغخه في جىكُظ ألاغماُ املًى  حؿاغض الهاثم باالجهاُ في ٍػ
ً
ؤًًا

ومىايبخه ألخضر الخُىعاث الخٌىىلىحُت وايؿابه مهاعاث حضًضة في غمله، 

ؼ بلى يم هاثل مً املػلىماث التي نض ًدخاحها في  ومؿاغضجه في الىنُى الؿَغ

ض مً يكاءة غمله وبخٍا ل ما ؾبو الخضًث غىه مً قإهه ؤن ًٍؼ لُل نلُلت ًو

غ ؤصائهم.  وقاغلُت الهاثمين باالجهاُ في املاؾؿت الصخكُت وجٍُى

 درحت فاعليت بيئت العمل الداخليت في الصحف الفلضطيييت اليىميت :

ل الضازلُت في الصخل (: ًىضح صعحت قاغلُت بِئت الػم6حضُو )

 وحهت هظغ الهاثم باالجهاُ الُىمُت مًالكلؿُُيُت 

 اإلاحاور 
اإلاتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 اإلاعياري 

الىزن 

 اليضبي

 كيمت

 "ث"

مضتىي 

 الداللت

الػالناث الصخهُت بين الهاثم باالجهاُ 

 وػمالثه
3.84 0.70 76.8 14.21 0.00 
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 اإلاحاور 
اإلاتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 اإلاعياري 

الىزن 

 اليضبي

 كيمت

 "ث"

مضتىي 

 الداللت

 0.00 11.60 73.0 0.66 3.65 ظغوف الػمل املاصًت في مهغ الصخُكت

 0.00 6.66 68.4 0.75 3.42 الاهخاج الصخكيجٌىىلىحُا وؤصواث 

 0.28 1.09 61.8 1.00 3.09 ألاهظمت واللىاثذ املػمُى بها في الصخُكت

 0.00 9.61 70.0 0.62 3.50 الضعحت الٍلُت

ت )  1.96( = 0.05( وغىض مؿخىي صاللت )139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ

ت )  2.58( = 0.01وغىض مؿخىي صاللت )( 139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ

بلى املخىؾُاث الخؿابُت لجمُؼ املداوع  الؿابوحكير هخاثج الجضُو 

ت جغاوخذ بين  (3.84-3.09)جغاوخذ بين بط ؤن %(، 76.8-%61.8)وبيؿبت مئٍى

( 3بحاباث ؤقغاص الهاثم باالجهاُ نض ػاصث غً صعحت املىاقهت املخىؾُت وهي )

ث التي جمثل صعحت قاغلُت بِئت الػمل الضازلُت %( غلى حمُؼ  الكهغا60ؤو )

 بكٍل غام.

خطح مً الجضُو ؤن املدىع الثاوي "الػالناث الصخهُت بين الهاثم  ٍو

ًاقت املداوع بىػن وؿبي  باالجهاُ وػمالثه" اخخل املغجبت ألاولى مً بين 

%، ؤما املدىع الثالث "ظغوف الػمل املاصًت في مهغ الصخُكت" قهض اخخل 76.8

قُما حاء املدىع الخامـ "جٌىىلىحُا وؤصواث  %73غجبت الثاهُت بىػن وؿبيامل

 في املغجبت 68.4الاهخاج الصخكي" في املغجبت الثالثت بىػن وؿبي 
ً
%، وؤزيرا

ًاقت املداوع املدىع الغابؼ "ألاهظمت واللىاثذ املػمُى  الغابػت وألازيرة مً بين 

 %.61.8بها في الصخُكت" بىػن وؿبي 
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 ألاداء اإلانهي في ملر الصحيفت: واكع

 (: ًىضح وانؼ ألاصاء املنهي في مهغ الصخُكت7حضُو )

 الفلرة
اإلاتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 اإلاعياري 

الىزن 

 اليضبي

 كيمت

 "ث"

مضتىي 

 الداللت

ؤلتزم باللىاثذ والهىاهين املخػلهت بإصاء 

 غملي.
4.13 0.78 82.6 17.2 0.00 

 وفي ألاوناث 
ً
ؤهجؼ املهام املٍلل بها ًىمُا

 املدضصة صون جإحُل.
4.10 0.73 82.0 17.9 0.00 

ؤقػغ بالغيا غً حهضي واهخاجي في 

 غملي.
4.04 0.84 80.7 14.6 0.00 

غضص ؾاغاث الػمل التي ؤنًيها في غملي 

 جدىاؾب مؼ مخُلباث الػمل.
3.97 0.92 79.4 12.6 0.00 

ًدىاؾب ماهلي الػلمي وزبراحي وصعحتي 

 الىظُكُت مؼ غملي.
3.96 0.89 79.1 12.8 0.00 

 0.00 12.3 78.9 0.91 3.94 جُىع ؤصاجي املنهي مىظ الخداقي بالصخُكت.

ؤقػغ ؤن بِئت الػمل الضازلُت لها صوع في 

غ ؤصاجي املنهي.  جٍُى
3.81 0.97 76.2 9.9 0.00 

باث والىضواث ووعف الػمل  ؤهخم بالخضٍع

 التي مً قإنها جدؿين ؤصاجي الػملي.
3.77 0.92 75.3 9.9 0.00 

ت في  حؿهم الظغوف املاصًت واملػىٍى

 الصخُكت في جُىع ؤصاجي املنهي.
3.56 1.07 71.2 6.2 0.00 

ػاصث زبرحي ببرامج الخاؾىب بكًل 

بُت.  الضوعاث الخضٍع
3.37 1.15 67.4 3.8 0.00 

 0.00 18.6 77.3 0.55 3.86 الضعحت الٍلُت

ت )  1.96( = 0.05( وغىض مؿخىي صاللت )139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ

ت )  2.58( = 0.01( وغىض مؿخىي صاللت )139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ
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الجضُو بلى ؤن املخىؾُاث الخؿابُت لجمُؼ قهغاث  هظا جىضح هخاثج

ت جغاوخذ بين( 4.13-3.37) املجاُ جغاوخذ بين ، %(82.6-%67.4) بيؿبت مئٍى

وحكير هظه الىخاثج بلى ؤن الهاثم باالجهاُ نض ػاصث صعحت املىاقهت لضيهم غً 

%( غلى حمُؼ  الكهغاث التي جمثل 60( ؤو )3صعحت املىاقهت املخىؾُت وهي )

 املدىع الؿاصؽ وانؼ ألاصاء املنهي في مهغ الصخُكت.

التي جىو غلى "ؤلتزم باللىاثذ والهىاهين املخػلهت بإصاء  قهض اخخلذ الكهغة

ٌػىص بلى خغم الهاثم هظا ، و %82.6 غملي" واخخلذ املغجبت ألاولى، بىػن وؿبي

 
ً
باالجهاُ غلى التزامه بما جىو غلُه الهىاهين واللىاثذ والىظم التي حػمل وقها

لت لها ماؾؿخه الصخكُت، ونض ًغحؼ طلَ لًمان غضم حػغيه للمؿاء

ولًمان عيا املؿئىلين غىه في الػمل، وغضم املىاحهت مػهم وبالخالي الكػىع 

 بالغيا غً ؤصائه قُما ًخػلو بخلَ اللىاثذ والهىاهين.

 وفي ألاوناث املدضصة صون 
ً
في خين ؤن الكهغة "ؤهجؼ املهام املٍلل بها ًىمُا

بإن الػالنت  انغي الباخثٍ، و %82 جإحُل" اخخلذ املغجبت الثاهُت بىػن وؿبي

وزُهت بين الكهغجين خُث ؤن التزام الهاثم باالجهاُ باللىاثذ والهىاهين املخػلهت 

بإصاء الػمل، جكغى غلُه ؤصاء واهجاػ مهامه في ألاوناث املدضصة له، وغضم 

جإحُلها بلى ؤوناث ؤزغي وهظه هدُجت مىُهُت للػامل الظي ًلتزم بهىاهين 

غوعة اهجاػ املهام الظي ًٍلل بها الهاثم ولىاثذ الػمل، والتي مً بُنها ي

باالجهاُ في ألاوناث املدضصة وغضم جإحُلها بلى ؤوناث ؤزغي مما ًضُ غلى 

الالتزام والخغم غلى ؤصاء الهاثم باالجهاُ ألغمالهم بكٍل ًىمي وبضون 

اصة اهخاحُتهم وقاغلُت ؤصائهم في الػمل.  جإحُل، مما ٌؿهم في ٍػ

ٌكير وهظا ( بيؿب مخهاعبت، 8(،)7(،)6(،)5(،)4(،)3) اثقُما حاءث الكهغ 

 غً وظُكخه التي 
ً
بلى ؤن الهاثم باالجهاُ ٌكػغ بالغيا في غمله وطلَ هاججا

جدىاؾب مؼ ماهله الػلمي مما ٌؿهل غلُه ألاصاء بٌكاءة وقاغلُت وناثم غلى 
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 في غمله في ماؾؿخه الصخكُت، مما ًضُ غلى ؤن 
ً
ت ًُبهها مُضاهُا صعاؾت هظٍغ

مهىُت قاغلت في ؤصاء الهاثم باالجهاُ الػاملين في الصخل الكلؿُُيُت  هىاى

 الىنذ الظي ًهًُه الهاثم باالجهاُ في غمله 
ً
ؿاغض في طلَ ؤًًا الُىمُت، َو

 له، بدُث ال ٌكػغ الهاثم باالجهاُ بالخػب والاحهاص 
ً
والظي ًٍىن مىاؾبا

بالخالي يػل في ألاصاء وامللل والظي نض ًاصي بضوعه بلى جإزير الػمل وجإحُله و 

املنهي للمبدىر، وبالخالي ًاصي الىنذ املىاؾب الظي ًهًُه الهاثم باالجهاُ 

غ ؤصاثه  في غمله بلى هجاخه في ؤصاء مهامه بىجاح مما ًاصي بلى جدؿين وجٍُى

 املنهي في غمله.

ت في الصخُكت في جُىع  يما اخخلذ الكهغة "حؿهم الظغوف املاصًت واملػىٍى

مًٌ الهُى بإن جىاقغ 71.2ي"، املغجبت نبل ألازيرة، بىػن وؿبي ؤصاجي املنه %، ٍو

غىانغ بِئت الػمل املاصًت الضازلُت جىلض لضي الهاثم باالجهاُ الكػىع بالغيا 

 والاعجُاح وبالخالي ًاصي غمله بٌكاءة واعجُاح.

( التي بُيذ ؤن مػظم 2007 ) وجخػاعى هظه الىخاثج مؼ صعاؾت غمغان

 املغاؾلين بد
ً
ب؛ لخىمُت مهاعاتهم هظغا ًاصًمي والخضٍع احت بلى نضع مً الخإهُل ألا

 .(21) ألن مػظمهم مً الهىاة

 اختبار فرطياث الدراصت:

 الفرطيت ألاولى:

غ  ًىحض غالنت طاث صاللت بخهاثُت بين قاغلُت بِئت الػمل الضازلُت وجٍُى

 ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت الُىمُت.

 

                                                           

ؤمُمت غمغان، مػىناث ألاصاء املنهي للمغاؾل الصخكي: صعاؾت مُضاهُت غلى املغاؾلين املدلُين (21) 

ت لبدىر إلاغالم بالهاهغة، .197م، م2007، (19) مهغ بالهػُض. املجلت املهٍغ  
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ً. جم اؾخسضام ازخباع   مػامل اعجباٍ بيرؾىن لهُاؽ الػالنت بين املخؿيًر

قاغلُت (: ًىضح ازخباع مػامل اعجباٍ بيرؾىن لهُاؽ الػالنت بين 8حضُو )

غ ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت الُىمُت  بِئت الػمل الضازلُت وجٍُى

 معامل الارجباط الفرض
الليمت 

 (.Sig)الاحتماليت

قاغلُت بِئت الػمل الضازلُت  الػالنت بين

غ ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت  وجٍُى

 الُىمُت.

*0.542 

 
0.000 

 غىض مؿخىي صاللت *
ً
 0.01الاعجباٍ صاُ بخهاثُا

الهُمت ، وؤن 0.542( ؤن مػامل الاعجباٍ ٌؿاوي 3.21الجضُو عنم )ًبين 

، وهظا ًضُ 0.01هي ؤنل مً مؿخىي الضاللت و  0.00 .( حؿاوي Sigالاخخمالُت )

طاث صاللت بخهاثُت بين قاغلُت بِئت الػمل الضازلُت  تغلى وحىص غالنت َغصً

غ ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت الُىمُت ت،   ،وجٍُى ٍمًٌ و وهي غالنت نٍى

غ طلَ ب ت بين الػاملين صازل جبًر ىحىص غالناث شخهُت وبوؿاهُت وؤؾٍغ

للىاثذ والهىاهين املػمُى بها، الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت، وعياهم غً ا

وعيا الػاملين غً ألاحهؼة واملػضاث املخىقغة في مٍان غملهم، وعياهم غً 

غ ؤصائهم املنهي بالصخل  بِئت الػمل الضازلُت بكٍل غام ؾاهم في جٍُى

 الكلؿُُيُت الُىمُت.

 :هيتالفرطيت الثا

ازلُت في ًىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت في صعحت قاغلُت بِئت الػمل الض

غ ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت الُىمُت حػؼي بلى   الىىع الاحخماعي جٍُى

 للهاثم باالجهاُ في هظه الصخل.
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لهُاؽ الكغوم خُى )قاغلُت  tالزخباع هظه الكغيُت جم اؾخسضام ازخباع 

غ ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت الُىمُت(  بِئت الػمل الضازلُت في جٍُى

 .الاحخماعي ملخؿير الىىع حػؼي 

لهُاؽ الكغوم في قاغلُت بِئت الػمل الضازلُت في  t(: ًىضح ازخباع 10حضُو )

غ ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت الُىمُت حػؼي ملخؿير )الىىع  الاحخماعي جٍُى

 اإلاجال
كيمت  اإلاتىصطاث

 )ث(

الليمت 

 إهاث ذهىر  الاحتماليت

الػالناث الصخهُت بين الهاثم باالجهاُ 

 وػمالثه
3.88 3.70 1.247 0.215 

 0.004 2.924 3.35 3.73 ظغوف الػمل املاصًت في مهغ الصخُكت

 0.840 0.202- 3.12 3.08 ألاهظمت واللىاثذ املػمُى بها في الصخُكت

 0.876 0.157 3.40 3.43 جٌىىلىحُا وؤصواث الاهخاج الصخكي

الٍلُت لكاغلُت بِئت الػمل الضعحت 

 الضازلُت
3.53 3.39 1.083 0.281 

 0.014 2.499 3.65 3.92 الضعحت الٍلُت لىانؼ ألاصاء املنهي

ت )  1.96( = 0.05( وغىض مؿخىي صاللت )139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ

ت )  2.58( = 0.01( وغىض مؿخىي صاللت )139نُمت "ث" الجضولُت غىض صعحت خٍغ

ؤن نُمت "ث" املدؿىبت ؤيبر مً نُمت "ث"  الؿابوًخطح مً الجضُو 

( في املداوع الخالُت "ظغوف الػمل املاصًت 0.05الجضولُت غىض مؿخىي صاللت )

، ؤي ؤهه جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت "في مهغ الصخُكت، وانؼ ألاصاء املنهي

ًاهذ الكغوم لهالح قئالاحخماعي حػؼي ملخؿير الىىع بِىما  ،ت )الظًىع(، خُث 

ًاهذ نُمت "ث" املدؿىبت ؤنل مً نُمت "ث" الجضولُت غىض مؿخىي صاللت 

( في املداوع الخالُت "الػالناث الصخهُت بين الهاثم باالجهاُ وػمالثه، 0.05)

ألاهظمت واللىاثذ املػمُى بها في الصخُكت، جٌىىلىحُا وؤصواث الاهخاج 
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 لت بخهاثُت حػؼي ملخؿير الىىعالصخكي"، ؤي ؤهه ال جىحض قغوم طاث صال

 .الاحخماعي في هظه املداوع 

دخان لضيهما صعحت غالُت مً الغيا غً هظه و  الىدُجت مىُهُت، ًىن الكٍغ

غالناتهم الصخهُت وإلاوؿاهُت قُما بُنهم وبين ػمالئهم بالػمل، وغً البِئت 

زل املاصًت املدُُت بمهغ الػمل، وغً اللىاثذ والهىاهين املػمُى بها صا

املاؾؿت الصخكُت، وغً ألاصواث واملػضاث املؿخسضمت قيها، وجدكابه هظه 

والتي بُيذ  (، 2013الىدُجت مؼ الىدُجت التي جىنلذ بليها صعاؾت )ألايكغ، 

الىىع غلى صعحت جإزير الػىامل املازغة غلى الهاثمين باالجهاُ في  ؿير غضم جإزير مخ

 .(22)الصخل غُىت الضعاؾت

(، خُث 2007ىدُجت التي جىنلذ بليها صعاؾت )ؤخمض، يما حكابهذ مؼ ال

بُيذ الضعاؾت غضم وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي الغيا 

 .(23) الىظُكي جبػا ملخؿير الىىع في مجاالث الضعاؾت

 خالصت الىتائج:

صعحت جىقغ غالناث شخهُت حُضة في الصخُكت التي ٌػمل قيها ًاهذ  -1

مما ٌكير بلى ؤن الصخكُين الهاثم باالجهاُ بدؿب عؤًه هي صعحت غالُت؛ 

ًخمخػىن بػالناث شخهُت واوؿاهُت حُضة قُما بُنهم باإلياقت  الكلؿُُيُين

بلى وحىص غالناث جكاهم وحػاون مكترى في ؤصاء الػمل، خُث ًاصي الخػاون 

و غمل واخض.ا  ملثمغ بلى اهجاػ مهامهم يكٍغ

                                                           

غ الصخكي في  (22) مجى ألايكغ، الػىامل املازغة غلى الهاثمين باالجهاُ وغالنتها بكىىن الخدٍغ

ت، الهىمُت والخانت: صعاؾت جُبُهُت مهاعهت )عؾالت صيخىعاه ؾير ميكىعة(.  بػٌ الصخل املهٍغ

 .435م ،م2013 مهغ،حامػت بنها، 

باالجهاُ في الصخاقت الكلؿُُيُت: صعاؾت خؿً ؤخمض، الغيا الىظُكي لضي الهاثم  (23)

  .179م ،م2007، مُضاهُت في نُاع ؾؼة. )عؾالت ماحؿخير ؾير ميكىعة(. حامػت ألانص ى، ؾؼة
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ًاهذ ظغوف الػمل املاصًت في مهغ الصخُكت ؤيض املبدىزىن ؤن  -2

مىاؾبت، وحاءث في مهضمت هظه الظغوف: إلاياءة وصعحت الخغاعة، ويكاًت 

ىبت، والخجهيزاث املٌخبُت  .املؿاخت، ووؿبت الَغ

ًاهذ  مخُكتهألاهظمت واللىاثذ املػمُى بها في ص ناُ املبدىزىن بن  -3

، وهظا ًضُ غلى ؤن الهاثم بكٍل غام ومىسكًت في بػٌ الجىاهب خىؾُتم

باالجهاُ لضًه عيا غً بػٌ اللىاثذ والهىاهين املػمُى بها صازل الصخل 

 غً بػًها لازغ.غضم عيا و الكلؿُُيُت الُىمُت، 

جىقغ جٌىىلىحُا وؤصواث الاهخاج الصخكي في الصخُكت مً هاخُت صعحت  -4

بحاباث الهاثم باالجهاُ، مما ًضُ غلى  ا مخىقغة بضعحت غالُت بدؿبجبين ؤنه

وحىص بِئت جٌىىلىحُت خضًثت في الصخل الكلؿُُيُت الُىمُت حصجؼ الهاثمين 

هت مثلى.  باالجهاُ قيها غلى الػمل وحؿاغضهم في اهجاػ ؤغمالهم بٌكاءة وبٍُغ

الصخل  الضعاؾت بلى ؤن قاغلُت بِئت الػمل الضازلُت فيحكير هخاثج  -5

ًان ؤغلى صعحاث هظه البِئت في مخىؾُتًاهذ  الكلؿُُيُت الػالناث ، و

ظغوف الػمل املاصًت في ، وحاء بػضه الصخهُت بين الهاثم باالجهاُ وػمالثه

 ألاهظمت ، جٌىىلىحُا وؤصواث الاهخاج الصخكي، زم جىقغ مهغ الصخُكت
ً
وؤزيرا

 واللىاثذ املػمُى بها في الصخُكت.

ض غً جبين ؤن املبدى  -6 زين ٌكيرون بلى ؤن صعحت ألاصاء املنهي لضيهم جٍؼ

كػغون  ىجؼون مهامهم، َو املخىؾُت، وؤنهم ًلتزمىن باللىاثذ والهىاهين، ٍو

ب  ًاهذ ؤنل الضعحاث في اهخمامهم بالخضٍع بالغيا غً اهخاحهم في الػمل، و

 والىضواث ووعف الػمل، وزبرتهم ببرامج الخاؾىب.

تغالنت َغصًًىحض  -7 صاللت بخهاثُت بين قاغلُت بِئت الػمل  طاث ت نٍى

غ ألاصاء املنهي بالصخل الكلؿُُيُت الُىمُت  .الضازلُت وجٍُى

الاحخماعي في  قغوم طاث صاللت بخهاثُت حػؼي ملخؿير الىىع جبين وحىص -8

ًاهذ الكغوم  ظغوف الػمل املاصًت في الصخُكت ووانؼ ألاصاء املنهي خُث 

الػالناث الصخهُت بين الهاثم ، في خين ال جىحض قغوم في لهالح الظًىع 
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جٌىىلىحُا و ألاهظمت واللىاثذ املػمُى بها في الصخُكت، وباالجهاُ وػمالثه، 

 حػؼي ملخؿير الىىع الاحخماعي. وؤصواث الاهخاج الصخكي

 جىصياث الدراصت:

ُض الػالناث بين الهاثم باالجهاُ في الصخل  -1 اصة جَى الػمل غلى ٍػ

ُُيُت وعئؾاثه في الػمل، ووحىص حى مً الخألل والخكهم، وجىقير بِئت الكلؿ

اصةالغمل صًمهغاَُت و  مً زالُ  الػالناث الاحخماغُت، ىزُوج ضقؼ في اججاه ٍػ

اعاث، والخٍامل  ةصع مبا الصخُكت بدىظُم ألاًام الترقيهُت، والغخالث، والٍؼ

 والخػاون وزلو ؤحىاء مىاؾبت.

اصة غضص الضوعاث الخضع  -2 ٍبُت وجىىغها مؼ الاهخمام بةغُاء الػاملين ٍػ

 ؤن املىُهت حػغيذ والػالذ 
ً
الضوعاث التي جخػلو بخؿُُت الخغوب زانت

جخػغى لػضص يبير مً الاغخضاءاث والخغوب والهجماث التي ٌكنها الاخخالُ 

 الاؾغاثُلي.

ث املاصًت أقاهظام للخىاقؼ واملٍخث املاؾؿاث الصخكُت غلى بًجاص  -3

ت ب غ ل كٍل غاصُ ومغٍى باجساط ؾُاؾاث حُضة في طلَواملػىٍى دؿاهم في جٍُى

ض مً الابضاع الىظُكي  .ألاصاء املنهي وجٍؼ

يغوعة اهخمام املاؾؿاث الصخكُت بخكػُل هظام الػهىباث  -4

والجؼاءاث املػخمضة في جدؿين ألاصاء املنهي للػاملين مً زالُ وحىص بِئت 

 جهاُ .جىاقؿُت جاصي بلى جدؿين بهخاج الهاثم باال

 

 

 

 


